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 Asociaţia “Vasile Tomoiagă” 
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12-19 Iulie 2015, Valea Vaserului - Vişeu de Sus, Maramureş 

 

Programul evenimentelor 
 

 

IMPORTANŢA EVENIMENTELOR 
 

 Cuvinte cheie:  promovare,  cultură,  sport,  tineri,  iniţiativă,  responsabilitate,  creştere economică, 

dezvoltare durabilă 
 

 Proiectul presupune activităţi de interes public în domeniile: cultural, artistic, sportiv, educativ, 

social, de protejare a mediului 
 

 Se urmăreşte valorificarea potenţialului zonei şi includerea într-un circuit internaţional de valori 
 

 În realizarea proiectelor sunt implicaţi un număr mare de tineri, români şi francezi; se 

încurajează cooperarea, deschiderea spre noi valori 
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I. Team-building LSRS 
12-19.07. 2015 

 

 
  Seminarii, Conferinte, Ateliere: 

 

    promovarea întoarcerii în ţară a resursei strategice reprezentate de studenţii români 

din străinătate 
 

  punerea în comun a expertizei participanţilor pentru a contribui activ la evoluţia 
temelor esenţiale în dezvoltarea durabilă a României 

 

 

 

II. Tabăra Internaţională de Pictură 
 

« Impresionism pe Valea Vaserului » 

Ediţia a III-a 
 

13.07.2015 – 18.07.2015 

 
 

  Artiştii vor imortaliza în tablouri crâmpeie din 

frumuseţile Vişeului de Sus şi ale Văii Vaserului 
 

Vineri, 17.07.2015 
 

  Ora 17.00 – Vernisajul expoziției de pictură 

 

 

 
 

III. Delegaţia oraşului Croissy sur Seine 
 

 

15.07.2015-19.07.2015 
 
 

 

  Primire oficială - Sala mare de şedinţe a Primăriei 
 

  Şedinţă de lucru: Asociaţia Croissy sans Frontières, LSRS, reprezentanţi ai administraţiei 

locale şi ai societăţii civile 
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IV. Conferință de prestigiu - Ediția a II-a 
 

17.07.2015 
 

 Ora  10.00  –  conferință  susținută  de  prof. Joachim Bitterlich 
 (J. Bitterlich a fost ambasador al Germaniei la NATO, în Spania și Andora, 

consilierul cancelarului Helmut Kohl, vicepreședinte pentru afaceri 

internaționale Veolia Environnement Paris și președinte Veolia Germania) 

http://www.worldinvestmentconferences.com/conferences/2012/sp

eakers/joachim-bitterlich.html 

 

V. Spectacol Horațiu Mălăele: ”Sunt un orb” 

 

17  iulie 2015, ora 19.00 
 
 

 

 VI.   Seară moroșenească 

Grupul Iza 

17 iulie 2015, ora 21.30 
 

 
 

 

VII. Crosul „Vaserul” – Ediţia a II-a 
 

18.07.2015 
 

  Ora  9.00  –  Startul  celei  de-a  doua  ediţii  a  Crosului 

Vaserul, de pe platoul din faţa Casei de Cultură: 9,3 km în 

Parcul Natural Munţii Maramureşului, pe Valea Vaserului 
 
 

VIII. Trenul Campionilor 
 

18.07.2015 
 

  Ora 17.00 - Incursiune în Valea Vaserului  cu Mocănita, alături 

de nume mari ale sportului românesc, campioni olimpici şi mondiali, artişti, 

oameni de cultură, mari profesioniști în domeniile lor de activitate. 

              - Spectacol în aer liber 

       - Foc de tabără 
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